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„My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás.“    Mahátma Gándhí
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

pro občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice rok s třináctkou na konci určitě nebyl nešťastný. Podle 
mne by se dal nazvat rokem zlomovým, který přináší nový vítr do plachet. Cítím to z několika důvodů.

V roce 2013 jsme oslavili 10 let od založení naší neziskové organizace, která vznikla především za účelem 
obnovy a hledání smysluplného využití pozoruhodné kulturní památky — Vily Čerych — architektonické perly 
města České Skalice. Objekt Vily Čerych je navíc obohacen neobyčejným příběhem, který kladně ovlivňoval 
i nadále pozitivně působí na své blízké i vzdálené okolí. 

Sdružení má od samého počátku i další velký cíl — podporovat aktivní občanskou společnost, kulturu, vzdě-
lanost, osvětu a spolupráci ve prospěch udržitelného rozvoje našeho regionu. Volba cílů při založení sdru-
žení nebyla náhodná, naplňuje myšlenku a přání Ladislava Čerycha, který se svým bratrem rodinnou vilu  
v roce 2001 k těmto účelům daroval. Podle mého přesvědčení a zkušeností jsme se za uplynulých deset let 
od zvolených cílů neodchýlili, naopak jsme s idejemi zcela splynuli. Za tímto konstatováním je skryto mnoho 
usilovné práce, obětování, loajality, nadšení a víry všech pracovníků i příznivců naší organizace, kteří se na 
zásadní přeměně Vily Čerych i realizaci prospěšných rozvojových projektů podíleli.

Zásadním zlomem pro budoucnost, který nám přinesl rok 2013, je i legislativní změna v uspořádání nezis-
kových organizací. Z občanského sdružení se měníme na obecně prospěšnou společnost. Volba našich cílů 
se zřejmě zásadně nezmění, naopak nová forma podtrhne sílu veřejné prospěšnosti a profesionalitu naší 
organizace.

Dovolím si přidat ještě osobní poznámku. Se zánikem sdružení a pro mě nově zvolenou životní etapou končí 
i má mise v roli předsedkyně organizace. Chtěla bych této příležitosti využít k tomu, abych z celého srd-
ce poděkovala všem příznivcům Vily Čerych, spolupracovníkům, regionálním patriotům, podporovatelům, 
donátorům i dobrovolníkům za jejich přízeň a spolupráci, která se pozitivně odrazila nejenom ve prospěch 
vzdělávacího střediska Vila Čerych, ale má nemalý pozitivní dopad i na náš region. Děkuji Vám.

Květa Ležovičová
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I.  VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH

PROVOZ VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA

Rok 2013 byl pro vzdělávací středisko rokem náročným. Museli jsme se vypořádat s úbytkem obsazenosti 
(kterou po mnoho let zajišťovala vzdělávací agentura Mgr. Jany Fišerové, jíž skončil víceletý projekt vzdě-
lávání) a zaměřit se na nové subjekty, klienty a návštěvníky Vily Čerych.

Návštěvníkům zajišťujeme komfortní zázemí, aby si mohli užít jedinečnou atmosféru tohoto místa při reali-
zaci svých aktivit — vzdělávacích kurzů, seminářů, různých školení či kulturních a společenských akcí.  I když 
obsazenost byla v roce 2013 nižší než v předchozích letech, návštěvníků nebylo málo — všem děkujeme. Dík 
patří i manželským párům z celé České republiky, které ve Vile Čerych prožily svůj svatební den. 

Chceme udržovat stávající klientelu Vily Čerych  
a postupně ji rozšiřovat o další organizace z řad 
neziskového sektoru, státní organizace a soukromé 
subjekty. Věříme, že provoz vzdělávacího střediska 
bude opět stabilním a ekonomicky soběstačným pilí-
řem Centra rozvoje.

Jedním z hlavních cílů Centra rozvoje je postupné 
zvelebování a obnovování kulturní památky Vily Če-
rych a přilehlé zahrady. Při provozování Vily Čerych 
toto kritérium bereme na vědomí. Klientům, kteří 
využívají služeb střediska, poskytujeme kompletní 
servis — pronájem od jedné místnosti po celý objekt 
i se zahradou, a to na krátkou dobu v řádu hodin či 
na několik dní. Dále nabízíme celodenní stravování 
(snídaně, obědy, večeře, svačiny, pitný režim), uby-
tování v sedmi pokojích o celkové kapacitě 25 lůžek 
a řadu doprovodných programů.
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REKONSTRUKCE A OBNOVA VILY ČERYCH A PŘILEHLÉ ZAHRADY

Během roku 2013 se ve Vile Čerych a v zahradě provedla spousta drobných oprav. Vile Čerych se dostalo 
obnovy vstupního portálu. Zakryly se staré díry, částečně se zrenovoval pískovcový povrch a přibyl dřevěný 
práh. U hlavního vchodu byly též umístěny (z rozpočtu Nadace rozvoje občanské společnosti) dvě kovové 
desky se stručnými informacemi o Vile a panu Dr. Ladislavu Čerychovi. 

Hlavním projektem obnovy roku 2013 se stalo rozárium. Rozárium, čili růžová zahrada, bývalo dominant-
ním estetickým prvkem zahradní kompozice, navržené předním českým zahradním architektem Josefem 
Kumpánem, až do roku 1948. Rozprostíralo se na volné ploše před západní stěnou Vily Čerych a pohledově 
oddělovalo příjezdovou cestu a navazující užitkovou zahradu. Stříhané živé ploty a volně rostoucí keřové 
skupiny vytvořily soukromí růžové zahrady, která tak získala charakter giardina segreta (v překladu tajná,  
v odborné terminologii malá, výhradně soukromá část zahrady). Po znárodnění však celý areál zvolna pustl 
a rozárium nakonec zcela zaniklo. O jeho obnovu jsme proto usilovali už od roku 2011. 

Vytvoření nového prvku Zážitkové zahra-
dy — obnovení rozária — naváže na odkaz 
Josefa Kumpána, jehož návrhy a realizace 
zahrad neustále vzbuzují zájem a obdiv 
současných odborníků i veřejnosti. Projekt 
zpracovala profesionální zahradní archi-
tektka Eva Vízková s využitím dostupných 
historických pramenů a plánů. 

Obnova byla rozdělena do tří částí a za-
počala na jaře vytyčením ploch, terénními 
úpravami a přípravou cestiček. V rámci vý-
kopových prací se provedla také příprava 
vodoinstalací pro kašnu. V průběhu léta se 
část cest zakryla vrstvou mlatové směsi, 
dosel se trávník, vytyčily a založily se zá-
hony pro růže. 
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Po prázdninách se podařilo sehnat všechny potřebné finance a na podzim byla první etapa obnovy rozária 
dokončena při veřejném sázení růží. Celkem 226 růží a desítky buxusů a tisů byly vysázeny za vydatné pod-
pory dobrovolníků a příznivců dne 7. října 2013. Další etapou k celkovému dokončení rozária je dokončení 
cestiček, oprava kašny, instalace treláží pro pnoucí růže, vysázení pnoucích růží. 

Rozpočet první etapy činil přes čtvrt milionu korun a tyto prostředky jsme sháněli téměř tři roky. Mezi hlav-
ní finanční zdroje patřil program LEADER, administrovaný Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, granty 
z Královéhradeckého kraje. Padesát tisíc korun přinesla Nadace rozvoje občanské společnosti. Od drobných 
dárců jsme získali zhruba 35 000,- Kč.

K získání financí od drobných dárců sloužily i dvě benefiční akce. V květnu to byl Bleší trh a dobročinný šatník 
a v srpnu již tradiční prázdninová akce — Benefice pro zahradu Vily Čerych. Výjimečný hudební doprovod  
k ní obstaral loutnista Jindřich Macek, součástí byl i prodej benefičního růžového vína. To se stalo úspěšným 
produktem, který nabízíme našim zákazníkům doposud.

CENA LADISLAVA ČERYCHA — VIII. ROČNÍK

24. května v zahradě Vily Čerych proběhl slavnostní podvečer — 8. ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha. 
Ústředním tématem slavnosti je poděkování dárcům, kteří nezištně přispívají svou prací nebo materiálními 
či finančními dary k obnově Vily Čerych a její zahrady. Cena Ladislava Čerycha za rok 2012 byla udělena 
společnosti Platex, s.r.o., z České Skalice za finanční dar určený na obnovu rozária a za materiální podporu 
při vydání knihy o Vile Čerych. Květnová slavnost plynula v rytmu swingu. Loni zesnulý Ladislav Čerych se 
předávání poprvé nezúčastnil, a proto byl tento den věnován jeho památce. 

Zvláštní poděkování získala manželka pana Čerycha, Cathy Soden Čerych, za finanční podporu jeho knihy 
„Můj evropský závazek“, která se v rámci slavnostního večera křtila. Další zpestření večera přišlo díky odha-
lení portrétu pana Čerycha od akademického malíře Tomáše Císařovského, který je atraktivním příspěvkem 
do interiérů Vily. Nadace rozvoje občanské společnosti a Centrum rozvoje Česká Skalice, pod jejichž záštitou 
se celá událost konala, děkují všem, kteří se zúčastnili a strávili příjemné chvíle v malebném prostředí. 
Děkujeme také Městu Česká Skalice, jež akci podpořilo finančně.
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KLUB DOBROVOLNÍKŮ A FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Od počátku činnosti našeho sdružení se zaměřujeme na vyhledávání, zapojování a organizování dobro-
volnických aktivit. Pro jednotlivce, kteří mají zájem pomáhat, slouží od roku 2010 Klub dobrovolníků.  
Další forma pomoci, kterou využíváme od roku 2011, je sociální odpovědnost firem prezentovaná firemním  
dobrovolnictvím. 

Klub dobrovolníků organizujeme téměř po celý rok, a to jedenkrát do měsíce. Pracovních schůzek se účastní 
v průměru kolem pěti dobrovolníků. Smyslem klubu je povzbudit v místních lidech různých věkových skupin 
zájem a odpovědnost za místo, kde žijí, a nabídnout jim možnost se aktivně podílet i na programech našeho 
sdružení, které jsou určeny široké veřejnosti. V roce 2013 se setkání konala od března do listopadu každé 
první úterý v měsíci od 15:00 do 17:00 hodin. V lednu jsme již tradičně, jako poděkování všem dobrovolní-
kům za celoroční práci, zorganizovali neformální setkání pod názvem Tříkrálové setkání. Kromě organizova-
ných schůzek mohou lidé přijít pomoci kdykoliv, a to po předchozí domluvě, práce je stále dostatek. 

Dobrovolnická práce je nejvíce zaměřena na údržbu a revitalizaci Zážitkové zahrady Vily Čerych. V roce 2013 
se dobrovolníkům například podařilo v krátké době připravit záhony na výsadbu růži a na podzim zasadit 
devět okrasných třešní do znovu vznikajícího rozária v zahradě Vily Čerych.

Díky sociální odpovědnosti firem do Vily Čerych přijíždějí pravidelně zaměstnanci různých společností  
a spolků z území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Mezi „věrné pomocníky“, kteří přijeli i v roce 
2013, patří zaměstnanci České spořitelny, a.s., ČSOB, a.s., a Vodafone CZ. Velmi nás těší nejenom práce, 
kterou vykonávají, ale i jejich kladné reakce na změny v zahradě Vily Čerych i na činnost našeho sdružení. 
Velmi vítáme, když firmy podpoří obnovu objektu nejenom prací, ale i nákupem potřebného materiálu 
(např. nátěrové barvy, bylinek či květin, hnojiv, stromů a keřů...). Firmám zároveň nabízíme jedinečnou 
příležitost spojit dobrovolnou práci s firemními potřebami — například vzděláváním či budováním kvalitního 
týmu ve vzdělávacím středisku Vila Čerych. Jeden konkrétní příklad za všechny — 12. listopadu 2013 k nám 
dorazilo 12 dobrovolníků z Vodafone Chrudim. Hned se hrnuli do práce. Někteří katrovali a vozili hlínu, další 
vykopávali staré pařezy, jiní hrabali a vozili kupy listí. Mysleli jsme, že po celodenní dřině budou spěchat 
domů — ale všichni se shromáždili s tím, že by rádi slyšeli o historii budovy a zahrady Vily Čerych. 

Bez pomoci individuálních i firemních dobrovolníků bychom celoroční a rozsáhlou údržbu i obnovu zahrady 
Vily Čerych těžko zvládali. Moc si vážíme jejich pomoci a z celého srdce děkujeme.
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LOUTNOVÝ KONCERT 8. 9. 2013

Loutnový koncert ve Vile Čerych přinesl výjimečný 
a velmi netradiční hudební zážitek. Loutna zněla 
při hořících svících a přítomným přinesla prostor 
k zamyšlení, harmonii a nerušeně strávený čas. 
Program nesl název „Loutnová hudba v renesanční 
Evropě“. Díky kladným ohlasům na výběr komorní 
hudby v prostorách Vily Čerych budeme pokračovat 
i v následujícím roce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 9. 2013

Možnost důkladně si prohlédnout vzdělávací stře-
disko Vilu Čerych i její rozlehlou zahradu využilo 
v neděli 15. září 2013 téměř 230 návštěvníků. Den 
otevřených dveří se tu konal v rámci Dnů evrop-
ského dědictví. Kromě komentovaných prohlídek 
Vily Čerych a zahrady byla připravena také výstava 
s názvem „Proměny zahrady Vily Čerych“, na níž 
jsou pomocí dobových i současných fotografií vy-
obrazeny všechny důležité milníky v historii zahra-
dy. Něco na zahřátí pak bylo k dispozici ve stylové 
prvorepublikové kavárně, kde si kromě lahodných 
zákusků nebo kávy mohli návštěvníci vychutnat  
i dobové melodie v rytmu swingu a jazzu a strávit 
zde příjemné chvíle.
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VÝSTAVA FILMOVÉ ODCHÁZENÍ S REŽISÉREM VÁCLAVEM HAVLEM

Ve Vile Čerych je od roku 2013 nově umístěna stálá výstava s názvem Filmové Odcházení s režisérem Vác-
lavem Havlem. Ta je, jak už název napovídá, připomínkou natáčení filmu Odcházení, které se ve Vile  
konalo v roce 2010. Základem výstavy jsou návrhy kostýmů návrhářky Zuzany Ježkové a fotografie z filmové-
ho natáčení. Součástí výstavy jsou i šaty, kufr a obraz kancléřovy přítelkyně Ireny, kterou ve filmu ztvárnila 
Dagmar Havlová.  Expozici doplňují drobné rekvizity, scénáře a knihy. Výstava vznikla díky finanční podpoře 
Města Česká Skalice a laskavé pomoci Dagmar Havlové, Zuzany Ježkové a producenta filmu Odcházení pana 
Jaroslava Boučka, kteří na výstavu darovali autentické exponáty. Výstava je k vidění pravidelně každou 
středu od 13 do 15 hodin a při kulturních a společenských akcích, které jsou ve Vile pro veřejnost pořádány. 
Nepřetržitě ji mohou zhlédnout klienti vzdělávacího střediska Vila Čerych.
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II. AGENTURA ROZVOJE

a)  PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ A ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Centrum rozvoje Česká Skalice pokračovalo i v roce 2013 v poskytování služeb projektového managementu. 
Již šestým rokem pomáháme jak samosprávám, tak podnikatelům nebo neziskovým organizacím s podáváním 
dotačních žádostí, včetně administrativně-finančního managementu a zadávání veřejných zakázek.

V oblasti výběrových řízení pokračoval zvýšený zájem, způsobený velkou novelou v roce 2012. Neobvyklý 
zájem byl ale i o zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, což svědčí o snaze samospráv 
vydávat transparentně a přehledně veřejné prostředky i v situacích, kdy nejsou limitováni zákonnými po-
žadavky. Oproti předchozímu období jsme taktéž zaznamenali zvýšený zájem o zakázky na služby, a to 
zejména z oblasti stavebních dozorů a souvisejících činností. Většina z nich byla navázána na realizaci vý-
stavby vodovodů, kanalizací či čističek odpadních vod. V některých zadávacích řízeních jsme poprvé použili 
pro vyhodnocení nabídek nekvantifikovatelná hodnoticí kritéria.

V oblasti projektového poradenství se zájem o naše služby opět soustředil zejména na Operační program 
Životní prostředí, který tvořil těžiště naší činnosti i v minulých letech. Kromě nejběžnějších projektů na 
zateplení či instalaci nového vytápění z obnovitelných zdrojů jsme se ale věnovali i jiným typům projektů  
— např. snižování prašnosti v obcích nebo rozvoji infrastruktury pro environmentální vzdělávání.

Celkový počet žádostí, které jsme do Operačního programu Životní prostředí podali, v loňském roce přerostl 
třicítku, přičemž naprostá většina z nich byla úspěšná.

b)  ZREALIZOVANÉ PROJEKTY, ZAKÁZKY A AKTIVITY V OBLASTI EVVO

1. Zajištění a realizace ekologických výukových programů pro školy na území Královéhradeckého kraje
Zadavatel zakázky: Královéhradecký kraj
Hodnota zakázky: 35 000 Kč
Výukové programy: Kdo žije v Zážitkové zahradě?, Bohatství starého sadu, Podzimní dobrodružství, Stromy 
kolem nás, Přírodní zajímavosti Babiččina údolí a terénní exkurzi Po stopách zvěře absolvovalo během října 
a listopadu celkem 267 žáků z šesti různých základních a mateřských škol. 
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2. Výukové programy zrealizované mimo zakázku Královéhradeckého kraje
Výukové programy: Den Země — odpady, Den Země — ekohry, Zážitková zahrada, Království včelky Máji, 
Ochrana přírody v ČR, Všemi smysly v přírodě. 
Těchto  programů se v období duben až srpen zúčastnilo celkem 215 žáků ze čtyř různých základních a ma-
teřských škol. 



16 17

3. Projekt Podpora ekologické výchovy v Kladském pomezí
Poskytovatelé dotace: Královéhradecký kraj (140 000 Kč), 
Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregi-
onu Glacensis (předpoklad — zažádáno o 24 119,12 EUR)
Partner projektu: Národní park Stolové hory (PNGS)
Aktivity projektu: 
1)  Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci vzdě-
lávacího střediska Vila Čerych, získání územního souhlasu  
a stavebního povolení 
2)  Exkurze (pro školy a veřejnost) do Národního parku Stolové 
hory 21. 6. 2013 
3)  Vytvoření výukového programu s vazbou na Zážitkovou  
zahradu, pilotní ověření žáky z Polska (ZŠ Polanica-Zdrój)
4)  Seminář Ekologická výchova a ochrana přírody v ČR a PR  
15. 10. 2013 ve Vile Čerych s exkurzí do NPP Babiččino údolí
5)  Vytvoření letáku o Zážitkové zahradě v české a polské jazy-
kové mutaci s informacemi o fauně zahrady a NS Cesta stromů
6)  Překlad brožury Stezky za poznáním (v elektronické podo-
bě) do polštiny
7)  Vypracování vize využití a spolupráce vzdělávacího středis-
ka Vila Čerych s PNGS

4. Projekt Zážitková zahrada — etapa roku 2012
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj (130 000 Kč v ro- 
ce 2012).
Termín realizace: 1. 1. 2012 — 30. 6. 2013
Aktivity zrealizované v roce 2013:
 — Bleší trh a dobročinný šatník (benefiční akce pro obnovu 
rozária) 5. 5. 2013
— Klub dobrovolníků — spolupráce dobrovolníků při údržbě 
Zážitkové zahrady a pořádání akcí pro veřejnost
— Částečná obnova cest v rozáriu
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5. Osvětové akce pro veřejnost

DEN ZEMĚ ANEB 5. RATIBOŘICKÉ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI, 27. 4. 2013
Akce pro širokou veřejnost, při níž se návštěvníci seznámili s chovem ovcí, koz a dalšího drobného zvířectva. 
Obdivovat mohli také uměleckou práci kovářů, košíkářů či ruční zpracování vlny. Nechyběly ochutnávky ov-
čích a kozích sýrů, klobás a dalších dobrot. Svou produkci zde nabízeli regionální zemědělci. Skauti z České 
Skalice připravili indiánské tee-pee a ukázky postoje k přírodě. Novinkou v roce 2013 byla ukázka drobné 
zahradní mechanizace. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a tvořivé dílny. 

FAIR TRADE SNÍDANĚ, 11. 5. 2013
Na terase Vily Čerych společně posnídalo 11 dospělých se čtyřmi dětmi fairtradové a lokální potraviny.  
Vyjádřili jsme tak podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán ohled na lidská práva, životní prostředí  
a nebyla zneužita dětská práce. Stalo se tak na Světový den pro fair trade, který se druhou květnovou sobotu 
slaví již desátým rokem po celém světě. Happening „Férová snídaně ve vašem městě“ proběhl v ČR potřetí, 
v České Skalici šlo o premiéru. Celorepublikovým koordinátorem této akce je nezisková organizace NaZemi. 
SLAVNOST STROMŮ, XI. ROČNÍK, 19. 10. 2013
Při této už tradiční akci proběhla výsadba jedné řady okrasných višní v obnovovaném rozáriu. O kulturní 
vystoupení, které lahodilo očím i uším, se postaralo dívčí saxofonové kvarteto ZUŠ A. M. Buxton Úpice. 
Flétnistky ZUŠ B. Smetany Nové Město Nad Metují – pobočka Česká Skalice předvedly své umění ve stylovém 
prvorepublikovém oblečení. Obdiv patřil také nablýskaným historickým vozidlům členů Veteran Car Clubu 
Dvůr Králové nad Labem. 
 
6. Poradenství pro širokou veřejnost
V Regionálním informačním centru jsou poskytovány informace týkající se ekologické tematiky. Zájemcům 
jsou k dispozici tištěné materiály např. o šetrném spotřebitelském chování, přírodních zajímavostech Babič-
čina údolí, fairtradových produktech, nabídce výukových programů pro školy, atd. V průběhu roku 2013 bylo 
zodpovězeno celkem 18 dotazů. Týkaly se především dotace z programu Nová zelená úsporám nebo provozu 
sběrných dvorů v České Skalici.

7.  Ekologické informační body na území MAS Mezi Úpou a Metují
V 11 obcích na veřejně dostupných místech se nacházejí tzv. Ekokoutky tvořené otočnými stojany obsahují-
cími tištěné materiály s ekologickou tematikou. Materiály jsou průběžně doplňovány.
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c)  OSTATNÍ PROJEKTY A AKTIVITY

1. Obnova rozária v zahradě Vily Čerych — 1. etapa: obnova cestní sítě a mobiliáře
Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova ČR
Výše dotace: 121 906 Kč 
Termín realizace: 8. 2. — 31. 10. 2013
Aktivity projektu: 
Zpracování technické dokumentace cestní sítě rozária a položkového rozpočtu. Obnova cestní sítě (mlato-
vých cestiček). Pořízení 2 ks laviček.

2. Vzdělávání středního managementu CRČS
Poskytovatel nadačního příspěvku: NADACE VIA
Výše příspěvku: 10 000 Kč 
Termín realizace: 1. 4. — 30. 11. 2013
Aktivity projektu: 
Školení čtyř osob středního managementu CRČS v oblastech řízení lidských zdrojů, osobnostní rozvoj, vize a 
organizační struktura CRČS. Využití konzultací a poradenství.  

3.  Projekt Otevřené dveře Vily Čerych
Poskytovatel grantu: Město Česká Skalice
Výše grantu: 10 000,- Kč
Partner projektu: Nadace rozvoje občanské společnosti
Projekt zastřešuje různorodá kulturní dění ve Vile Čerych během celého roku — setkávání zajímavých lidí 
pod názvem Pozvání na kus řeči do Vily Čerych, Cenu Ladislava Čerycha, a jak název projektu nastiňuje, Den 
otevřených dveří.
Cyklus Pozvání na kus řeči do Vily Čerych nás provedl mnoha zajímavými osudy a místy. Prošli jsme vzpo-
mínkami na Českou Skalici se spisovatelkou Věrou Vlčkovou, popovídali jsme si s „indiánem“ Vladimírem 
Prachařem o životě kanadských indiánů. Čína a Tibet byly ústředním tématem dalšího dílu pořadu se sino-
ložkou Mgr. Zuzanou Ježkovou. Proběhla též diskuse se zakladateli Centra rozvoje Česká Skalice, které letos 
slavilo 10 let od svého vzniku. Posledním setkáním roku 2013 bylo povídání s knězem a cestovatelem Janem 
Linhartem o nevšedním putování životem i světem. V průběhu celého roku proběhlo šest hojně navštěvova-
ných večerů. Díky kladným ohlasům pořad pokračuje i v dalším roce.



20 21

4.  Projekt Efektivní propagace partnerského trojúhelníku
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Výše dotace: 300 000 Kč
Termín realizace projektu: 1. 10. 2012 — 31. 10. 2013
Partner projektu: Gmina Bardo Śląskie
Hlavním cílem projektu bylo posílení slabých stránek rozvoje cestovního ruchu v partnerských městech 
České Skalice — Bardu a Polanici-Zdrój a prohloubení spolupráce mezi Českou Skalicí a Bardem. Bylo vydáno 
množství propagačních materiálů — kalendáříčky, DVD o České Skalici, letáky s výlety do partnerských měst, 
trhací mapa česko-polského příhraničí, plakát s kulturními akcemi na rok 2014. Zhotovili jsme šanon s tipy 
na výlety v polském příhraničí a výstavu o turistických zajímavostech všech tří měst. Pracovníci Barda se 
také zúčastnili dvou kulturních akcí v České Skalici, kde propagovali své město.

5.  Projekt Programy dalšího vzdělávání v oblastech cestovní ruch a veřejné zakázky
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rozpočet projektu: 1 530 530,80 Kč
Termín realizace projektu: 1. 2. 2013 — 30. 6. 2014
Projekt je zaměřen na vytvoření a rozšíření nabídky vzdělávacích programů určených pro účastníky dalšího 
vzdělávání ze dvou zvolených oblastí — cestovní ruch a veřejné zakázky. Kromě sestavení nových vzdělá-
vacích programů jsou v projektu použity i moderní formy vzdělávání (e-learning, webináře), které zvýší 
dostupnost dalšího vzdělávání a přispějí k jeho zefektivnění. Projekt se zaměřuje i na posílení odborných 
kompetencí a dovedností lektorského týmu, především v oblastech moderních vzdělávacích metod s důra-
zem na práci v on-line vzdělávacím prostředí.

6.  Projekt Měníme věci kolem nás
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Výše dotace: 597 077,52 Kč
Termín realizace projektu: 1. 8. 2012 — 31. 10. 2013
Realizátor projektu: Spiralis (Praha)
Partneři projektu: TRIALOG (Brno), OLiVy (Olomouc), Náš kraj (Liberec), Dobrovolnické centrum (Ústí n. 
Labem)
V tomto projektu jsme se stali partnery prestižních a etablovaných neziskových organizací z nejrůznějších 
koutů České republiky. Během 15 měsíců jsme si vyměnili zkušenosti a společně jsme zorganizovali celkem 
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16 akcí. Polovina se jich odehrála v České Skalici, zbývající jsme uskutečnili v sídle partnerů. Podařilo se 
nám např. uspořádat Fair trade snídani, Bleší trh a dobročinný šatník a slavnostně otevřít výstavu Filmové 
Odcházení s režisérem Václavem Havlem. V Olomouci jsme připravili mediální školení a v Liberci archi-
tektonickou procházku. V říjnu byl projekt v Praze slavnostně ukončen kulatým stolem všech účastníků  
a následnou tiskovou konferencí.
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III.  REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

ČINNOST REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO CENTRA 

Podporovatelé: Město Česká Skalice 
Výše dotace: 300 000 Kč
Publicita: Činnost RIC byla podpořena městem Česká Skalice

Regionální informační centrum (RIC) je účelovým zařízením občanského sdružení CRČS od roku 2008. RIC 
celoročně poskytuje širokou škálu služeb pro místní obyvatele a návštěvníky města Česká Skalice, ale své 
služby nabízí i okolnímu regionu.

Díky podpoře města Česká Skalice a EU sídlí RIC v reprezentativních prostorách. Vnitřní prostor je bezbari-
érový a skládá se z jedné otevřené místnosti. V přední části se nachází Turistické informační centrum (TIC), 
kde si návštěvníci mohou vybírat z množství propagačních materiálů, suvenýrů a místních i originálních 
produktů. V tomto roce jsme se zaměřili na rozšíření nabídky regionální literatury a stylových předmětů  
— magnetky Trnka, kovové ozdoby, prostírání, levandulové dekorace. Součástí je i cestovní agentura, kde 
došlo k rozšíření nabídky o zájezdy dalších cestovních kanceláří. 

K dispozici je LCD televizor připevněný na zdi, na kterém jsou přehrávány krátké spoty, prezentace o tu-
ristických cílech České Skalice a okolí nebo bloky fotografií z kulturních akcí apod. V prostorách se nachá-
zí také Ekoporadna s knihovnou specializovanou na problematiku rozvoje venkova, ekologickou tematiku  
a občanskou společnost. Pro veřejnost je k dispozici internet. Občané města využívají i další službu RIC 
— Poradnu pro občany. Přepisujeme dokumenty do počítače, vyhledáváme kontakty na specializované insti-
tuce či pomáháme s vysvětlením obsahu dokumentů. 

Poskytujeme rozličné služby na počítači, jako je kopírování a tisknutí do velikosti A3, skenování, vypalování na 
CD a DVD či půjčování čtečky karet. Dále faxujeme a laminujeme. K dispozici máme i notebook a GPS turistickou 
navigaci. Zajišťujeme předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce, které pořádají místní organizace. 
Předprodej uskutečňujeme i pro Náchodský SWING a nechybí ani on-line prodej vstupenek na akce po celé ČR  
i v zahraničí.

22



2322



24 25

Velký prostor umožňuje i pořádání různých výstav. V roce 2013 se v RIC konalo celkem devět výstav, některé  
z nich i s malým kulturním programem. Výstavní prostory propůjčujeme i místním a regionálním organi- 
zacím.

Celoročně jsme byli k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, od března do prosince 
o sobotách od 8 do 11 hodin, v době letních prázdnin byla sobotní otevírací doba prodloužena do 14 hodin.

Počet klientů, kteří navštívili RIC v roce 2013, bohužel kvůli nepřízni počasí v turistické sezoně klesl. Naše 
aktivita se však rozšířila i do Babiččina údolí, kde v sezoně provozujeme informační bod.

NOVÁ POBOČKA RIC — INFORMAČNÍ BOD V RATIBOŘICÍCH

V roce 2012 se místním neziskovým organizacím pod vedením MAS Mezi Úpou a Metují povedl znamenitý po-
čin. S finanční podporou Evropské unie opravily v Ratibořicích historický kuželník u Panského hostince. Dře-
věná stavba, která je majetkem Ministerstva kultury, dostala nejen nový kabát, ale i novou náplň využití. 

Od června 2013 slouží část kuželníku jako turistický informační bod, který je součástí služeb Regionálního 
informačního centra, jehož provozovatelem je naše organizace. Není to poprvé, co se Centrum zaměřilo na 
rozvoj šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí. Těmito činnostmi naplňujeme náš dlouhodobý cíl, jímž 
je snaha o podporu trvale udržitelného rozvoje našeho regionu. 

Informační bod v Babiččině údolí byl v roce 2013 otevřen od června do září, a to denně kromě pondělí. 
Návštěvníkům byly poskytovány kromě ústních informací i tištěné propagační materiály nejen z Babiččina 
údolí, ale z celé turistické oblasti Kladského pomezí. V nabídce nechyběl ani sortiment suvenýrů a regionál-
ních produktů. 

Další letošní novinkou, se kterou počítáme i v dalších letech, je „Dobročinný bazar“. V kuželníku se bazary 
konaly vždy o víkendu, a to po čtrnácti dnech. Návštěvníci Babiččina údolí si vybírali z mnoha krásných 
maličkostí (plyšové hračky, hrnečky, knížky, dekorativní a umělecké předměty…), které do bazaru darovali 
převážně občané České Skalice. Díky zájmu dárců i nakupujících se v dobročinných bazarech podařilo v roce 
2013 celkem utržit neuvěřitelných 27 900 Kč, které byly použity na nákup nových a opravu stávajících lavi-
ček v Babiččině údolí.
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Přívětivý prostor kuželníku byl však využíván i na kulturní akce. Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolu-
práci s dětským oddělením Městské knihovny v České Skalici se pustilo do pořádání kulturních programů pro 
děti a mládež. Část kuželníku sloužila jako komorní divadlo pro nedělní odpolední představení, které bylo 
součástí dobročinných bazarů. Pestré kulturní programy se uváděly pod jednotným názvem Babičky nejsou 
k zahození. 

Od podzimu 2013 realizujeme nový projekt s názvem Báchorky a pohádky Boženy Němcové, což je mobilní 
interaktivní výstava pro děti a mládež. Výstavu, která bude složena z hracích panelů a pohádkových postav 
vyrobených z textilu, chceme rovněž v letním období umístit do prostoru historického kuželníku.
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IV. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI NNO

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina — statut pozorovatele

MAS Mezi Úpou a Metují

Oborová platforma nevládních ekologických organizací

Poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje
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V. ČLENOVÉ A ZAMĚSTNANCI CRČS

Členové Centra rozvoje Česká SkaliceČlenové Centra rozvoje Česká SkaliceČlenové Centra rozvoje Česká SkaliceČlenové Centra rozvoje Česká Skalice

Květa Ležovičová Květa Ležovičová —— předsedkyně sdružení předsedkyně sdružení
Jiří Kmoníček Jiří Kmoníček —— výkonný ředitel výkonný ředitel
Michal Kudrnáč Michal Kudrnáč —— člen výkonné rady člen výkonné rady
Iljana Beránková Iljana Beránková —— členka výkonné rady členka výkonné rady
Štefan Ležovič Štefan Ležovič —— člen dozorčí rady člen dozorčí rady
Veronika Velacková Veronika Velacková —— členka dozorčí rady členka dozorčí rady
Pavla DuškováPavla Dušková
Lenka Mrázová Lenka Mrázová —— čestná členka čestná členka

Zaměstnanci Centra rozvoje Česká SkaliceZaměstnanci Centra rozvoje Česká SkaliceZaměstnanci Centra rozvoje Česká SkaliceZaměstnanci Centra rozvoje Česká Skalice

V roce 2013 pracovalo ve sdružení 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, dva externisté, dvě pracovnice V roce 2013 pracovalo ve sdružení 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, dva externisté, dvě pracovnice 
byly na rodičovské dovolené a jedna uvolněná pro výkon funkce starostky.byly na rodičovské dovolené a jedna uvolněná pro výkon funkce starostky.

Jiří Kmoníček Jiří Kmoníček —— manažer regionálního rozvoje manažer regionálního rozvoje
Květa Ležovičová Květa Ležovičová —— provoz Informačního bodu Ratibořice  provoz Informačního bodu Ratibořice 
Iljana Beránková Iljana Beránková —— projektová manažerka projektová manažerka
Tereza Vaňková Tereza Vaňková —— manažerka vzdělávacího střediska manažerka vzdělávacího střediska
Markéta Tölgová Markéta Tölgová —— asistentka provozu vzdělávacího střediska asistentka provozu vzdělávacího střediska
Markéta Lajská Markéta Lajská —— asistentka provozu vzdělávacího střediska asistentka provozu vzdělávacího střediska
Jana Somernitzová Jana Somernitzová —— manažerka Regionálního informačního centra manažerka Regionálního informačního centra
Radka Jansová Radka Jansová —— pracovnice Regionálního informačního centra pracovnice Regionálního informačního centra
Štefan Ležovič Štefan Ležovič —— správce Vily Čerych, pracovník provozu  správce Vily Čerych, pracovník provozu 
Michal Kudrnáč Michal Kudrnáč —— manažer Agentury rozvoje, externista manažer Agentury rozvoje, externista
Hana Holečková Hana Holečková —— pracovnice Regionálního informačního centra, externistka  pracovnice Regionálního informačního centra, externistka 
Pavla Dušková Pavla Dušková —— na rodičovské dovolené na rodičovské dovolené
Jana Kudrnáčová Jana Kudrnáčová —— na rodičovské dovolené na rodičovské dovolené
Veronika Velacková Veronika Velacková —— uvolněná pro pozici starostky  uvolněná pro pozici starostky 
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VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

PŘÍJMY

Tržby z prodeje služeb, zboží 3.664.464,- Kč

Ostatní výnosy související s předmětem činnosti 109.539,- Kč

Přijaté dary 632.552,- Kč

Přijaté členské příspěvky 1.000,- Kč

Provozní dotace 1.049.061,- Kč

VÝNOSY CELKEM 5.456.616,- Kč

VÝDAJE

Spotřeba materiálu 1.257.268,- Kč

Služby celkem  1.244.884,- Kč

Náklady na reprezentaci 16.700,- Kč

Ostatní služby 268.915,- Kč

Mzdové náklady včetně pojistného 2.256.586,- Kč

Ostatní náklady související s předmětem činnosti 4.500,- Kč

Daň z příjmu 27.930,- Kč

NÁKLADY CELKEM 5.076.783,- Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 379.833,- Kč
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VII. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme našim podporovatelům za příspěvky a dary:

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Nadace rozvoje občanské společnosti

Královéhradecký kraj

Město Česká Skalice

Nadace VIA

Za pomoc a milou spolupráci děkujeme:
Evě Vízkové za odbornou pomoc při obnově zahrady, Zuzaně Rákosníkové za architektonickou pomoc při ob-
nově interiérů, zahraničním partnerům z měst Polanica-Zdrój, Bardo a Liptovský Hrádok, Sdružení chovatelů 
ovcí a koz ČR — Milanu Domáňovi, SZ Ratibořice — Ivanu Češkovi, Společnosti pro záchranu Babiččina údolí,  
SVČ BÁJO Česká Skalice, ZO ČSOP Jaro Jaroměř, Skautům z České Skalice a Mateřskému centru Bublinka za 
pomoc při zajištění akce Den Země — Ratibořické ovčácké slavnosti, Irence Vondrákové za pomoc při údržbě 
zahrady, Vláďovi Prachařovi za propagaci sdružení a fotografie, organizaci A-Rocha, manželům Světlíkovým, 
Filipu Laštovicovi, Jiřímu Veselému a Správě CHKO Broumovsko za spolupráci při EVVO programech, Romaně 
Pacákové za moderování, manželům Skořepovým za hudební produkci, Stanislavu Zindulkovi a Jaroslavu 
Boučkovi za účast na vernisáži výstavy Filmové Odcházení s režisérem Václavem Havlem, Městu Česká Ska-
lice za partnerství při projektech, Haně Holečkové, Blance Štěpánové, Anně Řehákové, Martě Kmoníčkové, 
Veronice Velackové, Květě Kaláškové a DOMKU — Dětskému oddělení Městské knihovny v České Skalici pod 
vedením Heleny Skořepové za dlouhodobou spolupráci na kulturních aktivitách a všem ostatním nejmenova-
ným dobrovolníkům, kteří nám laskavě a ochotně po celý rok pomáhali…

Státní zemědělský intervenční fond

KBT — Jan Zbytovský, Hradec Králové

Platex, s.r.o.

Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

Paní Jaroslava Holasová

Paní Georgina Steinsky-Sehnoutka 
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Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, IČO: 26640767, DIČ: CZ 26640767, 

tel.: 491 451 116, e-mail: info@centrumrozvoje.eu, web: http://www.centrumrozvoje.eu, 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Skalice, č. ú.: 1184216379/0800


